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www: zemedelskatehnika.com

ЗЕМЕДЕЛСКА НАУКА 26 ГОДИНИ
ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА

Вашата връзка с
прогреса в земеделието!

www. nolis-bg.com

25 ОКТОМВРИ - ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК
НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА НАУКА

1373 София, ул. Суходолска” 30; www.agriacad.bg
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НАПРЕДЪК В РАЗВИТИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
Интервю с д-р Цветан Димитров, зам. министър на МЗХГ
- Какво е състоянието и бъдещето развитие на
сектор „Животновъдство”?
- За да говорим за животновъдство,
трябва
да говорим изобщо за селско стопанство. Бих искал да започна с това,
че брутната добавена стойност, създадена от селското, горското и рибното стопанства през 2016 г. има ръст
спрямо предходната година от 4,2% на
4,7% от общата брутна добавена стойност на икономиката на страната.
Животновъдството се характеризира с преструктуриране, окрупняване и модернизация, особено видими
през последните 4-5 години. Най-важно е уедряването, то е характерно
за индустриалните сектори като свиневъдство и птицевъдство. Аналогични
са тенденциите и в говедовъдството,
овцевъдството, козевъдството и пчеларството. Най-съществени са тези
процеси при свинете, където има

най-голямо окрупняване с около 24%.
В останалите ежегодното окрупняване
на стопанствата е в рамките на средно
5-10%. Втората тенденция е нарастването през последните 3-4 години на
броя на селскостопанските животни. Биволите най-сериозно нарастват
с около 13 до 15%, свинете с около
11%, овцете – с 2-2,5%, говедата – с
2%. Много характерно е развитието на
месодайното говедовъдство. Ако преди 8-10 години имахме между 5 и 7000
месодайни крави, сега вече те са над
90 000. Месодайните овце вече са над
100 000. Само за последната година
ръстът на месодайните крави е 13%.
Това не е случайно, защото износът
на живи животни, а те са основно от
месодайните породи, е нараснал през
последните години. Например при говедата, ако износът през 2012-2013 г. е
бил 8-10 000 глави добитък, през 2016 г.
той е 28 000.
Важни за сектора са и селекцията и продуктивността на животните. В
следствие на добрата работа на развъдните организации, продуктивността
при животните вече е много сериоз-

на. Като пример в млечното животновъдство мога да дам Черношареното
говедо. При животните, които са под
селекционен контрол, млечността вече
е между 6700 до 7000 литра. При Кафявото говедо млечността е над 5000 литра. При Симентала млечността е над
5700 литра, при биволите тя е над 1700
литра. За овцете особено впечатление правят новите породи, които бяха
внесени последните години, например
- Лакон през 2016 г. има млечност 305
литра, Черноглавата плевенска - 105
литра мляко, Синтетичната българска
млечна популация – 110 литра. Имаме
сериозно увеличение на средната продуктивност, тоест обликът на българското животновъдство през последните 4-5 години е различен в сравнение
с 2007 година. Това се отнася и за износа на животинска продукция.
Има някои сектори, в които нещата не се развиват с темповете, които
ние желаем. Например в сектора на
овцевъдството имаме един сравнително бавен темп на растежа на бройките животни. Отдаваме го на това, че
Повече информация на стр. 7

„ПРИНОС В МЕХАНИЗАЦИЯТА
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО”
ФОРМУЛЯРИТЕ ЗА УЧАСТИЕ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ НА САЙТА
www: zemedelskatehnika.com

Направление 2 – „Иновации”
Категория: Енергетични машини
КОЛЕСЕН ТРАКТОР
NEW HOLLAND Т4 F/N/V

Категория: Самоходни, прибиращи машини
ЗЪРНОКОМБАЙН
NEW HOLLAND TC

Повече информация на стр. 8

Повече информация на стр. 10

Категория: Самоходни, прибиращи машини
ГРОЗДОКОМБАЙН NEW
HOLLAND BRAUD 9000L

Направление 2 – „Иновации”

Категория: Работни машини
САМОХОДНА ТОРАЧКА И ПРЪСКАЧКА CHALLENGER 1300B
 Предназначение – пръскане с
препарати за растителна защита и
разхвърляне или инкорпориране на
гранулирана тор в почвата
 Двигател – Agro Power, 8.4 л
 Мощност – 370 к.с.
 Резервоар за разтвор – 4900 л
 Резервоар за тор – 5м3
 Най-висока работна скорост на
пазара – 35 км/ч
Повече информация на стр. 10

Повече информация на стр. 8

Направление 3 – „Механизация в
земеделското производство”

 „Власови Агро” ООД – с. Побит
камък, обл. Разград, смесено производство
 Николай Киров – гр. Сунгурларе,
обл. Бургаска, полевъдство
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135 ГОДИНИ ЗЕМЕДЕЛСКА НАУКА
УВАЖАЕМИ УЧЕНИ И СПЕЦИАЛИСТИ ОТ СИСТЕМАТА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ,
ЧЕСТИТ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА НАУКА!
За мен е чест да ви при- то на МЗХГ, работим и ще работим за екта, по които работят едва 535 оставетствам с Професионалния единна и силна Академия. Ще напра- нали учени. Гордост са 56 акредитации
празник на работещите в вим всичко, което е по силите ни, да по 31 докторски програми, обучаваните
областта на земеделската съхраним и да развиваме това, което е през настоящата година 90 докторанти.
наука. Този ден отбелязва по достойн- градено до нас. Всяко звено на Акаде- Гордост са поддържаните в Патентното
ство достиженията на всички работещи мията е уникално по своята същност, а ведомство 348 сертификати за сортове
в тази важна за народа ни сфера, на заедно образуват, необходима за стра- растения и породи животни, създадени
всички, които със своя труд са изгра- ната ни научна сила. Всеки наш служи- в Академията. Само за последната годили историята и традициите на Сел- тел е важен за развитието ни, всеки дина от Патентното ведомство са прискостопанска академия.
е уникален сам по себе си, а заедно знати 10 нови сорта, а 12 са заявени
Последните години не са лесни за сме мощна, необходима за страната ни за патентоване.
Академията. Непрекъснати структури- научна общност.
Селскостопанска академия е гаВ този тържествен ден трябва да рант за националната сигурност със
рания, преструктурирания, унизително
ниски заплати, несигурност в утрешния бъдем горди с нашата работа и да по- своята дейност по съхраняване и ободен. Уверявам ви, че заедно с моя гледнем с оптимизъм към бъдещото. гатяване на безценния национален
Продължава на стр. 6
екип, с подкрепата на ръководство- Гордост за Академията са 297-те про-
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Реклама

0887 200 804; е-mail: margarita_popova@abv.bg

Цялостно комплексно

(правно, техническо и икономическо)
обслужване на местни и
чуждестранни инвеститори

Вие имате:
бизнес идея, но се нуждаете от
компетентна подкрепа
за нейната реализация



ИМАТЕ ПРОБЛЕМ - НИЕ СМЕ ВАШЕТО РЕШЕНИЕ!

Агростарт МК
ПРОДАЖБА И СЕРВИЗ
НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА
Предлага трактори и комбайни на фирма
NEW HOLLAND и съответстваща прикачна техника
на водещи световни фирми.
Гаранционен
и извънгаранционен сервиз.
гр. София 1505, ул. Оборище 89; тел.: 02/ 936 68 27, факс: 02/ 936 60 08,
GSM: 0885 41 09 75, 0878 89 46 16; E-mail: kolev1951.1951@abv.bg

Земеделски пазар

бр. 21-2017
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МАШИНИ ВТОРА УПОТРЕБА
ТИП МАШИНА

МАРКА

МОДЕЛ

Сеялка

AMAZONE

D9-40 120

ГОДИНА
2008

ОПИСАНИЕ
със сцепка 12 метра

Сеялка

AMAZONE

CAYENA 6001

2011

Компютър amatron+

Дискова брана

AMAZONE

CATROS + 3001

2013

с гумен валяк

Торачка

AMAZONE

ZA-M 1501 Profis Hydro

2012

Компютър Amatron 3

Торачка

AMAZONE

ZA-TS Super Profis Hydro

2015

ISOBUS комуникация

Пръскачка

AMAZONE

UX 3200 24 m Special

2008

Компютър Аmatron 3

Пръскачка

AMAZONE

UF 1801 -Super S 24м

2008

Компютър Amatron+

Шредер

Tierre

TCL Dynamic 2 метра

нов

с изнасящо рамо

Дискова брана

BRIX

TWINPACK 3 метра

нов

за преден навес

Обръщателен плуг

Jean De Bru

Taurus 4 корпуса

нов

цели и лентови дъски

0889 23 10 12,
ТРАКТОРИ

0885 33 13 55,

УНИВЕРСАЛ-НВГ ООД

КОМБАЙНИ

Производител/
модел

К.с.

Година на производство

Моточасове

John Deere 8270R

270

2011

4800

John Deere S690

530

2008

3998

John Deere 8345R

345

2010

2300

John Deere 9680i

310

2006

5043

John Deere 7215R

215

2011

813

John Deere W650

300

2008

3429

John Deere 6920

150

2005

5448

John Deere W650

300

2008

4400

Производител/
модел

К.с.

Година на производство

Моточасове

John Deere 6920

150

2004

6483

John Deere W650

300

2010

3005

John Deere 6150M

150

2014

2813

Case IH 2388E

280

2008

2614

John Deere 6150M

150

2014

3242

Case IH 2388E

280

2008

3170

Lamborghini R8.270

265

2009

7274

Case IH 2388

280

2005

5732

Case MX 310

310

2009

7952

Claas Mega 204

215

1998

7403

Case MX 335

330

2003

5097

Deutz Fahr L720

220

2008

4600

Landini

230

2006

9999

ТАЛОН ЗА БЕЗПЛАТНА ГРАЖДАНСКА ОБЯВА
Име____________________ Фамилия__________________
Адрес_______________________________________________
Съдържание на обявата:______________________________
____________________________________________________
Дата_______ Подпис________ Телефон_________________
Малка обява (до 20 думи) ще бъде отпечатана безплатно в нашия вестник,
ако я изпратите с този талон на адрес: 1612 София, ж.к. "Лагера", ул. "Съвет
на Европа" 6-8, ап.8, тел. 02/876 50 67 или E-mail: zt@zemedelskatehnika.com

МАЛКИ ОБЯВИ
• Продавам: С3У–3,6; Пневмосем – 6 редова; ОВ – 25; Плуг – 4х25.
Тел.: 0885/744 034.
• Генератори и стартери Stiador – магазин и сервиз за генератори и
стартери, за всякакъв вид земеделска техника (европейски и японски), употребявани, рециклирани и нови. Директен внос, перфектни
цени! Тел.: 044/662 944; 0888/857 676.
• Не чакайте инспектора по труда - поканете консултанта! Превантивността спестява пари и неприятности.

МЕГАТРОН - 0888/686 419
Kaт. №
309

ТАЛОН

Абонамент за вестник "Земеделска техника"

Моля, отбележете желаната позиция
1,60 лв. за 1 мес.
10 лв. за 6 мес.
4,80 лв. за 3 мес.
14,80 лв. за 9 мес.
20 лв. за 12 мес. - 2018 г.
безплатен абонамент за 1 месец, за да преценя.

Име........................................................................................
Адрес.....................................................................................
Талона и пощенски запис за избраната сума изпратете на адрес:
София 1612, жк."Лагера", ул. "Съвет на Европа" 6, ап.8, "Земеделска
техника", с разписка на името на Милка Бобева Пашева

Инж. Райчо Вълчев - експерт по безопасност и трудово право.
Тел.: 0899/771 315.
• Продавам: Бутала, ризи, сегменти, лагери, колянови валове,
клапани, разпръсквачи и много други части за леки, лекотоварни, товарни автомобили, багери, мотокари, електрокари и всякакъв вид селскостопанска техника. Изгодни цени по договаряне.
Тел.: 0887/230 872.
• Директен внос на резервни части от Германия и Австрия за
всички марки западни селскостопански машини и инвентар.
Тел.:0899/850 620.
Предаване на Радио Пловдив “ЖИВА ЗЕМЯ” с Николай Чапански. Всяка вечер от вторник до петък
тел. 088/868 85 08

www.agro.bg
Единственият селскостопански интернет портал, в който ще
намерите ежедневни новини, фирмен каталог, обяви и всичко
останало за селското стопанство.

Програма “Христо Ботев”
Всяка неделя от 6 до 7 часа
Предаване за земеделието “Изгрев”
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ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ В ИРР, ВАРНА
Институтът по
рибни
ресурси,
Варна (ИРР), ССА
взе участие в „Европейска нощ на
учените“ по проект
FRESH на 29 септември 2017 г. Институтът участва с
тематичен щанд за
дейността на организацията в областта на морската биология и екология и
резултатите от проект ECRAMON Black Sea (2015-2016), както
и проучванията върху промишлени видове мекотели. Бяха

представени и експонати от експозицията на Аквариум
Варна към Института.
Предстоящи
събития през октомври с участието на ИРР - Варна
са конференция в
рамките на Месец
на науката (27 октомври 2017 г.) и Ден на Черно море (31 октомври 2017 г.).
По материали на ИРР, Варна

НОВИ СОРТОВЕ ЛОЗИ
НА ИЗС „ОБРАЗЦОВ ЧИФЛИК”
Сортът Мискет Викинг e създаден
в ИЗС ”Образцов чифлик”- Русе, чрез
хибридизация на сортовете Наслада и
Шардоне през 1996 г. Той е средно до
сравнително ранозреещ, със силен растеж и добра продуктивност. Дължината
на вегетационния период от напъпването
до физиологичната зрялост на гроздето
е около 155 дни. Консумативната зрялост на гроздето в района на гр. Русе
настъпва около 15 септември.

Мискет Викинг е типичен винен сорт.
Гроздът е средно голям (16-17 cm), коничен, понякога крилат, средно плътен,
с къса до средно дълга дръжка (4-7 cm).
Зърното е средно (13,71/13,14 mm),
овално, оцветено жълто-зелено, с мискетов аромат. Средното тегло на грозда
е около 120 g, а на зърното – 1.92 g.
Консистенцията на зърното е месеста и сочна, а вкусът - хармоничен с
мискетов аромат. В консумативна зрялост гроздето съдържа 22.55% захари и
9.01 g/l титруеми киселини. Характерно
за хибрида е доброто съотношение на
глюкоза и фруктоза с преобладаване
на фруктозата, което говори за добра
зрялост на гроздето. Титруемата киселинност е добре запазена за едно бяло
вино. Преобладава ябълчната киселина,
която придава леко зелена киселинност.
Гроздето не се рони и притежава много
добра транспортабилност, подходящо е
за производство на бели висококачествени вина.
Мискет Викинг се развива и плодоноси добре, присаден върху подложките
SO4 и Шасла Х Берландиери 41В. При
формировка средностъблен Гюйо и гъс-

тота на засаждане 2,50/1,20 m, добивът
грозде от хектар е около 12 t. Лозите
имат потенциална възможност да дават
по-висок добив при формировки Мозер
и Омбрела и капково напояване.
Сортът е с повишена зимоустойчивост и средно устойчив на болести в
границите на европейско-азиатската
лоза Vitis vinifera L. и изисква ограничено третиране срещу мана и брашнеста
мана, само при наличие на много висока влажност (почвена и въздушна) при
условия на естествен инфекционен фон.
При силни повреди от екстремни студове под минус 18-200 С, проявява добра
възстановителна способност.
Мискет Викинг е подходящ за отглеждане при всички видове формировки в
районите на страната с благоприятни
условия за развитие и плододаване на
ранно- и среднозреещите винени бели
сортове лози.
Сортът Кристален e създаден в
ИЗС ”Образцов чифлик”- Русе, чрез хибридизация на сортовете Памид Русе 1 и
Кайлъшки мискет през 1996 г. Той е ранозреещ, със силен растеж и добра продуктивност. Дължината на вегетационния
период от напъпването до физиологичната зрялост на гроздето е около 150
дни. Консумативната зрялост на гроздето в района на гр. Русе настъпва около
5 септември.

Кристален е типичен винен сорт.
Гроздът е средно голям (16 cm), коничен, понякога крилат, средно плътен, с
къса до средно дълга дръжка (4-7 cm).
Зърното е средно (14,53/13,51 mm),
Продължава на стр. 12

135 ГОДИНИ
ЗЕМЕДЕЛСКА...
Продължава от стр. 3
генофонд от растения и животни,
носители на автентичния български вкус, на българската сила,
вкоренен дълбоко в нашето минало и гарант за нашето бъдеще. В
опитните полета и базите на Академията се съхранява колекция от
над 129 600 образци от всички основни групи култури, отглеждани у
нас, както и уникални за страната
породи животни.
Благодарение на сътрудничеството на нашите учени с учени от
над 30 страни и водещи международни организации, на разпространението на нашите сортове и
хибриди в редица страни от Европейския съюз, както и в Русия,
Молдова, Турция, Украйна и др.,
ССА допринася за издигане на
международния авторитет на страната ни.
Неоценима е ролята на Академията за аграрното производство
и за земеделските производители.
Ще спомена само факта, че 80%
от сортоподдържането и производството на предбазови семена се
осъществява от институтите и опитните станции на ССА.
Невъзможно е развитието на
аграрния сектор без аграрната
наука, на аграрната наука без аграрното образование. Дейността,
която извършваме в областта на
науката и на образованието, съвместно с аграрните университети е
залог, както за настоящето, така и
за бъдещото развитието на земеделието ни.
На всички научни работници
и служители на ССА пожелавам
здраве, лично щастие, успехи в работата и упоритост в творческите
начинания, защото вашите постижения оставят незаличима следа
в историята на аграрната ни наука!
Честит празник!
Проф. д-р Васил Николов,
председател на ССА

Животновъдство
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НАПРЕДЪК В РАЗВИТИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
Продължава от стр. 2
не са достатъчни външните пазари за
износ на българско агнешко месо и
живи животни. Работим в тази насока
и неслучайно през последните 2 месеца имахме срещи в Турция на високо
ниво. Последната беше в средата на
септември, където уточнихме някои
ветеринарни изисквания и следващите
месеци се надяваме българските овце
и агнета безпрепятствено да могат да
се търгуват в Турция. Същото важи
и за говедата, но там търговията ще
бъде с месо, а не с живи животни. Все
още ваксинираме за болестта Нодуларен дерматит, което е една ветеринарна пречка за свободната търговия. В
близките месеци предстои да водим
нови преговори с Турция и мисля, че
ще постигнем добро развитие на търговските отношения.
В края на ноември, заедно с турското министерство, организираме в
София бизнес форум в областта на земеделието. Очакваме от турска страна около 150 представители на техни
фирми и бизнесмени в хранителния
и земеделския сектор. Още толкова
предполагаме, че ще има от българска страна. Работим по създаване на
съвместни екипи, създаване на добри
договорни и търговски отношения. Не
по-малко важно е, че работим за подписване на споразумение в сферата
на науката и образованието. От българска страна структурата е ССА. В
Турция имат около 30 научни института, но те не са обединени като при
нас, а са под ръководството на една
главна дирекция в Министерството на
земеделието. Другите съвместни дейности с Турция са за развитие на биологичното земеделие, за превенция на
земеделската продукция от градушки
и други природни бедствия.
За млечните продукти имаме добри
пазари, ежегодно се изнасят между
25-27 000 тона сирена. Пазар има и за
пчелния мед, около 90% от произвежданото количество, което е около 9000
тона, се изнася основно за Европа.
Съсредоточени сме върху износа на
агнешко месо, понеже развитието на
сектора се задържа от това, че няма
достатъчно пазари. Вътрешната консумация не може да бъде увеличена
много. Ние работим основно за пазарите на юг от България, които предпочитат породите, които ние отглеждаме.
Животновъдството се развива със
сравнително добри темпове и благодарение на финансовото подпомагане,
което се предоставя от Европа, и от
държавата ни. Пазарите са определящото за икономическия интерес, именно затова в Министерството от една
година сме създали структура, която да
отговаря за търговията на земеделската продукция. Вече за всеки продукт
има отделно досие по държави и на-

правления, за да може, когато някоя
браншова организация прояви интерес
към някакъв продукт, да ги уведомим
дали има подписани споразумения,
какви са изискванията на съответната
страна – опитваме се да скъсим пътя
на информацията. Някои от нещата
са качени на интернет страницата на
Министерството и всеки, който се интересува, може да се запознае с изискванията за износ на животински
продукти в арабските държави, Турция,
Азия. Основно там сме се насочили,
защото на европейския пазар реално
каквото можем изнасяме. Над 70-75%
от износа на България е за страни в
ЕС. Само 20-25% е за пазари извън
Европа, което отчитаме за недостатъчно. Вярно е, че европейският пазар е
скъп, плаща повече, но винаги трябва
да имаме някакви резервни изходи за
търговска дейност. Това са стремежите
ни в сектора животновъдство.
- Какви са очакванията Ви за ОСП
след 2020 година? Готови ли сме за
производство без субсидии?
- Относно Общата селскостопанска
политика нашите искания са да се запазят правилата и финансирането, които са действали в последния програмен
период. Считаме, че в земеделието,
като един консервативен сектор, не е
редно бързо да се променят правилата. Ако вземем биологическите закони,
генерационният интервал от раждането
на едно теленце до времето, когато то
трябва да носи някаква печалба, минават между 5 и 7 години. Няма как по
средата на този биологичен цикъл ти
да промениш правилата на производство. Това означава да сме нечестни
спрямо земеделеца. Той е започнал 1-2
години едно производство, а на третата му променяш правилата и той се
оказва в една неконкурентна среда. В
някои сектори като растениевъдството,
това е възможно, а в други подотрасли, например овощарство, лозарство
се изисква да се изчака поне 3-5 години, за да започне пълното плододаване
на растенията. Ние не сме привърженици на скокообразното развитие на
земеделието, затова държим ОСП да
остане предсказуема и по възможност
да се запазят основните изисквания и
финансиране. Добре е, че и по-голямата част от централноевропейските, източните и южните държави на ЕС подкрепят един такъв модел, осъзнавайки,
че все още европейското земеделие се
нуждае от добро подпомагане, за да
може да бъде конкурентно. Много често се спекулира с това, че след 2020
година ще спрат субсидиите. Няма да
спрат, защото няма държава в света,
която да не подкрепя земеделието. Вероятно ще има пренасочване от едни
сектори към други. Ние като държава
държим да се насочат по-големи средства към т.нар. „средства за обвързано

подпомагане”. Нещо, което помогна на
България през последните 2-3 години
да „осветли” значително сектора. Тоест всички да станат икономически коректни и в същото време се вижда как
и продуктивността при растения и животни се повишава, както и доходите
на земеделците. Очевидно има ползи
от този начин на подпомагане.
Тази година и миналата виждаме
какъв ръст на зърнените култури има в
страната. България никога не е произвеждала 6 милиона тона пшеница. Нещата се променят, значение отдаваме
и на климатичните промени, които настъпват тук. Няма да се заблуждаваме
– райони, в които до преди 50 години
можеше да се отглеждат зеленчуци,
вече е невъзможно поради температурните разлики, които се наблюдават.
За поливното земеделие доста години
се води дебат, по-предприемчивите
фермери сами си организират такова
земеделие и произвеждат продукцията си. Разбира се, ангажиментът на
държавата не отпада, нужна е стратегия за хидромелиорациите. Очевидно
тя трябва, но няма как тази стратегия
за използване на водния ресурс да е
отделена само към Министерството
на земеделието. Това изисква единна
държавна платформа, която да обхваща всички сектори на обществения живот, каквито са енергетиката най-големите язовири са в енергийния
сектор, околната среда, регионалното
развитие. Няма как една структура да
се справи сама. Беше започнат такъв
проект съвместно със световната банка преди 6-7 години, който вероятно в
другите сектори може би работи, но
в нашия не даде никакво предимство,
така че напоителните системи да имат
възможност да се развият, но се надяваме, че това ще се случи. Това е
ангажимент на държавата, но и частната инициатива не трябва да стои настрана. Нормално е един голям земеделски производител да помисли как
ще напоява, а не да чака държавата.
- Бъдещето развитие на земеделското производство ще зависи в голяма степен от високия професионализъм на специалистите.
- В областта на агро кадрите нещата са много важни. Този, който развива
земеделие, трябва да е квалифициран,
за да си управлява техниката, за да
може да ръководи самите технологични
процеси в животновъдството или растениевъдството. За да може да отчетеш
климатичните промени, природните аномалии, трябва да разбираш от сортове,
от превенция, болести по растения и
животни, машини и т.н. Компетентността на земеделеца вече е нещо задължително. Земеделието отдавна не е само
оране и копане. Бих отделил нещата в
2 плоскости. Едното е съхраняване на
Продължава на стр. 10
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КОЛЕСЕН ТРАКТОР NEW HOLLAND Т4 F/N/V
Новата серия специализирани трактори Т4 F/N/V
е специално проектирана
за лозарство, овощарство и
етерично-маслени култури.
Иновативните модели предлагат на фермерите повече
мощност, по-добро представяне, върхова система
за филтрация на въздуха в
кабината, по-висок дебит

на хидравликата, ненадмината
маневреност
в
тесните
редове, с уникалния
преден
мост
SuperSteer, нови
ВОМ и челна товарачна уредба.
Водени от досегашния опит,

новите Т4 F/N/V прецизно следват модулната концепция. Това означава, че
всеки модел може да бъде
персонализиран, за да отговори на конкретните изисквания на различните стопанства.
Единствен
официален
вносител на NEW HOLLAND,
ИНТЕРАГРИ България.

САМОХОДЕН ГРОЗДОКОМБАЙН NEW HOLLAND BRAUD 9000L
Легендарните
гроздокомбайни на NEW HOLLAND
се радват на достойно продължение. Новата серия
BRAUD 9000L разполага с
повишен капацитет и внушителна многофункционалност –
машините от серията са подходящи както за гроздобер,
така и за пръскане и редица
други овощарски операции.

Нововъведенията в серията вече получават и международно признание – сребърен медал от престижното
специализирано изложение
SITEVI за новата вградена
система за самопочистване
и бронзов медал, от същото
събитие, за системата IMS
2.0, която подобрява представянето на машината в

ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ - СТ. ЗАГОРА
тел.: 042/ 606 991, тел./факс: 042/ 607 048
e-mail: mar_k@abv.bg www.zem-ins-stz.hit.bg
Земеделски институт е обособен като резерват за съхранение и подобряване на българските говеда, овце, зайци
и птици, като целта е чрез прилагането на съвременни
методи на селекция да бъде генериран нов потенциал за
ефективно генетично структуриране на популациите.
Лабораторният комплекс към Земеделски институт –
Стара Загора разполага с научно-експериментална и научно-приложна лаборатория за изследване на качествения
състав на млякото, анализ на фуражи и компоненти, както
и популационно-генетична лаборатория.

Предлага елитни породи говеда, овце, зайци и птици.

масива и пести
до 20% от разходите за гориво
при транспорт.
В България,
винопроизводителите, работещи с предходни
модели от серията, потвърждават, че гроздокомбайнът
BRAUD, на NEW HOLLAND
BRAUD замества работата
на до 60 човека при гроздобер и до 3 трактора, при

пръскане.
Единствен
официален
вносител на NEW HOLLAND,
ИНТЕРАГРИ България.
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75 години Земеделски
институт, Стара Загора

Поздравяваме ръководството,
научните
работници и служители
на Земеделския институт, Стара Загора за
високите постижения в областта на научната и внедрителската дейности, които успяха да постигнат през
дългия си период на съществуване. Пожелаваме им творческо вдъхновение, сили и заряд, за да продължават все
така всеотдайно да работят за проспериращо българско
животновъдство!
Честит празник!
Екипът на вестник „Земеделска техника”
« ¥¦§¨©£¨¯©«§±£©¨ ¨  ¬¨£¥
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СЕЛСКОСТОПАНСКА
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АКАДЕМИЯ

ИНСТИТУТ ПО ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ – СОФИЯ

1222 София, Негован; тел.: 02/839 49 14; 936 68 44; 936 60 44; e-mail: iop_sofia@abv.bg
Извършва научноизследователска, приложна и обслужваща дейност в областта на цветарството и земеделието,
като разработва селекционни програми и нови технологични решения, в съответствие с тенденциите на съвременната наука:
Създава нови сортове цветя; проучва диви декоративни видове за трансфер на генетичен материал; опазва и съхранява разнообразен
генофонд от декоративни растения; разработва технологични елементи за отглеждане при нови декоративни видове - ефективни схеми за
контрол на плевелите, торене с екологично чисти биологични и минерални торове; клонално микроразмножаване на нови видове цветя;
физиологични прояви и поведение на растенията в условия на абиотичен и биотичен стрес.
Институтът предлага:
Семена и посадъчен материал in vivo и здрав, автентичен посадъчен материал in vitro; резници, луковици и семена от български
сортове мини карамфил, лилиум, гладиол, хризантема, далии и тагетес, селекция на ИДР; саксийни цветя; отрязан цвят; свежи и сухи
букети; декоративни храсти и дървета; технологии за отглеждане на
гладиол, лилиум, карамфил, змийска трева, гърлица и метличеста
гипсофила; проекти за екстериорно и интериорно озеленяване; курсове за обучение и консултантски услуги.

Златекс
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FENDT, VALTRA И MANITOU НА АГРИТЕХНИКА 2017
Впечатляващи иновации, уникални технически решения и удивително представяне на нови продукти
Агритехника в Хановер е най-голямото селскостопанско изложение в
света и традиционно се организира
от Германското селскостопанско дружество. Първата Агритехника е организирана през 1985 г. на Панаира във
Франкфурт. От 1995 г. насам той се
провежда на всеки две години през ноември в редуване с EuroTier в изложбения център в Хановер.
Агритехника ще се проведе от 12 до
18 ноември 2017 г. За седем дни изложението ще се превърне в събитие за 2900
изложители и ще вдигне завесата за
бъдещето в производството на машини
за фермерите по света. Производителите на техника ще завладеят международната аудитория с нови концепции
и новаторски идеи, презентирани в
23 зали, на обща площ от 393 149 м2.

FENDT ПОСТАВЯ
НОВИ СТАНДАРТИ

Тази година ще сте свидетели на
най-мащабното представяне на ноВерижен трактор Fendt

вости при марката FENDT, с което
FENDT става компанията произвеждаща най-голямо разнообразие от продукти в света (Full Line).
Н О В О! Верижни трактори Fendt
Серия 900 Vario MT, наличнa в три
варианта на мощност: Fendt 938 Vario MT
с 380 к.с., Fendt 940 Vario MT с 405 к.с. и
Fendt 943 Vario MT с 431 к.с. (ECE R120).
Тракторите от серия Fendt 900
Vario MT се характеризират с висока
производителност и комфорт, осигурявани от нова система на окачването.
Големите Fendt 1100 Vario МТ се
предлагат в четири класа на мощност
- Fendt 1149 MT с 492 к.с., Fendt 1154
MT с 536 к.с., Fendt 1159 MT с 592 к.с.
и Fendt 1165 MT с 646 к.с. (ECE R120).
Тази серия трактори имат конструкция, която максимално ефективно предава мощността към почвата. Те ще
бъдат налични още в началото на следващата година.
Н О В О! Комбайнът Fendt IDEAL
Комбайн Fendt IDEAL

– напълно нова концепция, изцяло отговаряща на желанията на клиентите.
Той поставя нови мащаби по отношение на ефективност, високо качество
на зърното и сламата. Той ще се предлага в три модела с мощност 451, 538
и 647 к.с.
Н О В О! Самоходни и прикачни
пръскачки Fendt
Н О В О! Първият в света електрически трактор Fendt E100
Н О В О! Балопреса за суперплътни големи бали Fendt 1290 UHD
Н О В О! Нова продуктова гама косачки, сеносъбирачи, рулонни балопреси, самонатоварващи ремаркета,
малките роботи MARS и още много
други впечатляващи продукти.

VALTRA НА АГРИТЕХНИКА 2017

Н О В О! На изложението в Хановер
финландският производител Valtra ще
представи новата, напълно променена
серия трактори А4. Тя е с нов компакПродължава на стр. 12
Трактор Valtra серия А4
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ЗЪРНОКОМБАЙН NEW HOLLAND TC
NEW HOLLAND TC са
най-високопроизводителните комбайни в класа си,
с ефективност доказана с
продадените вече над 50 000
броя.
Невероятният капацитет
на новите ТС се постига, благодарение на контра с площ
от 0.79 м2, площ на сепара-

тора 1.18 или 1.81 м2 с площта на роторния сепаратор,
четири или пет сламотръса с
до 6.69 м2 обща площ, хедeри
от 3.48 до 5.48 м или дори до
6.10 м за лека жътва.
Безупречното
качество на зърното се постига
с тристепенната каскадна
очистваща система, която

включва 450 мм пред сито,
вентилатор с възможност за
настройка на силата за максимален очистващ ефект.
Многократно награждаваната технология Opti-Fan™
представлява изключително
ефективен способ за неутрализиране негативния ефект
на склоновете в процеса на

почистване. В зависимост
от наклона на терена и постъпващата маса, системата регулира оборотите на
вентилатора и работата на
сламотръсите, за оптимален
очистващ ефект.
Единствен
официален
вносител на NEW HOLLAND,
ИНТЕРАГРИ България.

САМОХОДНА ПРЪСКАЧКА
И ТОРАЧКА CHALLENGER 1300B
Когато пръскате хиляди декари и
времето се мени непрекъснато, вие имате малък прозорец, в който трябва да
свършите всичко. Точно затова новите
високоскоростни пръскачки ROGATOR
1100 и 1300B са най-добрия избор за
земеделския производител. Оборудвани
с последно поколение AGCO POWER
двигател с обем 8,4 л и мощност от
337÷370 к.с., с повишен въртящ момент
от 1455÷1540 Nm. Най-високата работна
скорост на пазара – 35 км/ч. Ненадминат просвет от 127 см. Променяща се коМодел

Двигател

Трансмисия

RG1100

AP 8.4 337 к.с.

RG1300

AP 8.4 –
370 к.с.

лея от 3,05÷3,86 м. Височината на пръскащите криле е от 0,79÷2,11 м.
Единствената по рода си пръскачка Rogator 1300B може да бъде предложена и с допълнителна опция бункер за гранулиран тор с вместимост
5 м3. Бункерът за гранулиран тор се
предлага в два варианта: 1. Система
New Leader - добавят се два диска,
с които се разпръсква торта до 32 м;
2. Система Air Max180 – пневматично
подаване на гранулата със 100%-ва
ефективност на наторяване с норма

от 5,75÷96 кг на декар и широчина на
крилете до 18.3 м.
Фирма ВАРЕКС ООД, като единствен официален дилър на Challenger,
осигурява на своите клиенти както гаранционно, така и извънгаранционно
най-доброто сервизно обслужване, за
гарантиране на оптималната работа на
Вашите машини.
ROGATOR 1100 и 1300B – високоскоростна работа за по-добри резултати!
По материали на Варекс ООД

Резервоар

Криле м.

Просвет

Колея м.

Разпръскване м.

HydroStat CVT 4x4

4100 л

24/27/30/36

1300 мм

3,05÷3,86

от 0,79÷2,11

HydroStat CVT 4x4

4900 л

24/27/30/36

1300 мм

3,05÷3,86

от 0,79÷2,11

НАПРЕДЪК В РАЗВИТИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
Продължава от стр. 7
земеделието в селските и в планинските райони - да съхраниш бита и традициите. Второто това е земеделие,
което гарантира хранителната сигурност на хората - това са силните производителни, равнинни райони, където
задължително трябва да има модерно,
добре автоматизирано и механизирано
земеделие. Например оранжерийното
производство, един сектор, на който
малко хора обръщат внимание, но той
е един от най-добре механизираните и
компютърнизирани сектори в България.
В животновъдството без съвременни
техники, например в селекцията, зоохигиената, хуманното отношение и технологиите, по никакъв начин не може да
бъдеш конкурентноспособен.
Някои звена са задължителни – наука-технологии, наука-техника, университети-специалисти. Това са връзки,
които трябва да бъдат интензифицирани. В момента няма достатъчно подготвени земеделски специалисти. Говоря
за агрономи, зооинженери, ветеринарни лекари, агроинженери. Като че
животът и производството се развиват по-бързо от нас през последните
години и ние не можем да отговорим
на изискванията на съвременното земеделие. Университетите не трябва да
търсят бройки студенти, а да започнат

така да ги обучават, че когато отидат
в съответната фирма да могат да се
справят с предизвикателствата.
В момента голяма част от земеделските фирми взимат млади хора, без
значение къде са завършили висшето
си образование, и тепърва ги изпращат
на обучение в чужбина. Очевидно е, че
ССА, университетите, тоест държавните
структури нямат финансовите възможности на големите частни корпорации
и фирми в техниката, животновъдството, в технологиите, в селекцията и т.н.
Необходимо е науката и университетите да тръгнат ръка за ръка с бизнеса.
Добре е, че производителите и фирмите, които предлагат земеделска техника, имат специалисти с добра професионална подготовка, а курсовете и
обученията, които организират, много
помагат на българските земеделци.
С новото ръководство на ССА полагаме усилия да направим много близки
връзките между ССА и браншовите организации. Искаме това да го постигнем
в следващата година. В земеделието,
освен икономическите закономерности,
трябва да се спазват и биологическите.
В цял свят науката води земеделието
напред. Това е нормално, светът се развива. Преди 50 години никой не е предполагал, че ще имаме тази земеделска
техника, която ползваме днес.

- Иновациите са основа за просперитета на аграрния сектор. Благодарим на МЗХГ и на министър Порожанов, че подкрепиха откриването
на четвъртото издание на Отличието
„Принос в механизация на земеделието”, като отбелязаха неговото
значение за отрасъла и подчертаха
ангажираността на МЗХГ като съорганизатор. По какъв начин Министерството ще подпомогне и ще участва
тази година в подготовката и провеждането на конкурса?
- Министерството на земеделието,
храните и горите за четвърта поредна
година застава зад конкурса „Принос в механизацията на земеделието”
като негов съорганизатор. Събитието
обръща внимание на иновациите и
тяхното внедряване в практиката. То
спомага за получаване на полезна
информация и за засилване усилията
на фермерите земеделското производство да бъде наситено с иновативни технологии и машини. Конкурсът
също така е стимулиращ фактор за
увеличаване на стремежа, особено
у младите хора, към повишаване на
квалификацията на всички кадри в
механизираното земеделие. Затова
МЗХГ подкрепя и ще подпомогне неговото провеждане.
Доц. д-р инж. Милка Бобева

ЗТ
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До проф. д-р Векослав Танасковики,
Декан на факултета „Земеделска наука и храна”,
Колектива на ФЗНХ,
Университет „Св. Кирил и Методий”, Скопие

Уважаеми г-н Декан,
Уважаеми преподаватели, служители и студенти на факултета „Земеделска наука и храна”,
За нас е чест и удоволствие да ви поздравим от свое име и от името на екипа на вестник „Земеделска техника” по
случай 70 години от основаването на факултет „Земеделска наука и храна”, един от основните факултети в Университета
„Св. Кирил и Методий”. Безспорно за дългата история на съществуването си той се е доказал като най-доброто място за
изучаване на земеделска наука в Македония, включително в областта на механизацията, в първия държавен университет
на страната. Многобройните дипломирани земеделски инженери, магистри и докторанти по земеделски науки вдъхват вяра
и надежда, че добре подготвените специалисти винаги ще са търсени и конкуретноспособни на пазара на труда. Те са
основа за проспериращо механизирано земеделие.
Отправяме пожелания за още по-големи успехи на факултета „Земеделска наука и храна”, които да мотивират младите хора да учат и да се развиват, да градят бъдещето си, да бъдат уверени за утрешния ден и да работят за иновативно
земеделие.
70 години са белег на развитие, традиция, знание и постигнати високи резултати в земеделските образование и наука!

Честит 70-годишен юбилей!

Доц. д-р инж. Милка Бобева, главен редактор
Редакционен екип на вестник „Земеделска техника”

70 ГОДИНИ (1947 – 2017 г.)
Факултет „Земеделска наука и храна”
 16.12. 1947 г. – Създаден е Земеделско-горски факултет към Университета
„Св. Кирил и Методий” в Скопие
 1949 г. – Издадена е първата диплома във факултета
 1959 г. – Одобрена е първата докторска дисертация
 1971 г. – Одобрена е първата магистърска тема
 1990 г. – Земеделският факултет работи в 3 основни области: образователна, научно-изследователска и приложна
 1997 г. – Към факултета започва обучение по земеделска техника
 2004 г. – Земеделският факултет е преименуван на „Факултет по земеделска наука и храна”
ДИПЛОМИРАНИ ВЪВ ФЗНХ:
7560 дипломирани земеделски
инженери
245 доктори на земеделски машини

ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
43 редовни професори
9 извънредни професори
14 доценти

2 асистенти
ФЗНХ РАЗПОЛАГА С:
10 000 км2 сграда
30 лаборатории

120 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АКАДЕМИК ДОНЧО КОСТОВ
Академик Дончо Костов е един от
основателите на генетиката в България. Творческият му път преминава
през първата половина на миналия
век, но и до днес той продължава да
е широко известен и цитиран учен в
световен мащаб. Забележителните му
изследвания в областта на генетиката
му донасят световно признание.
Роден е на 19 юни 1897 г. в село
Локорско, недалеч от София. Започнал жизнения си път в будно, макар и скромно селско
семейство, талантливият младеж печели стипендия и получава солидно агрономическо образование в Университета в Хале, Германия, където през 1924 г. защитава
докторат по естествени науки. По-късно (1926 - 1929 г.)
специализира в Харвардския университет в Бостън,
САЩ, при световноизвестния генетик проф. Ийст. Завръща се в България и вече като изграден и утвърден учен
е поканен на работа от акад. Вавилов в ръководените от
него Лаборатория по генетика в Санкт-Петербург (тогава Ленинград) и Института по генетика в Москва. Това
е най-плодотворният период от неговата забележителна
научна кариера (1931 - 1939 г.), през който публикува почти половината от научните си трудове. През последните
10 години от своя живот е директор на Централния земеделски изпитателен институт в София, който се превръща

в център на земеделската наука у нас.
Умира на 52-годишна възраст, на
9 август 1949 г., в
най-смутния
период
на политическо налагане на псевдонаучните идеи на Лисенко и
преследване на привържениците на класическата
генетика,
чийто най-ярък представител
е
самият
акад. Дончо Костов.
Научната му продукция е огромна. За своя
сравнително
кратък
творчески път, продължил 25 години (1924 - 1949 г.), акад. Дончо Костов написва
426 публикации, от които 203 научни и 223 научнопопулярни.
Голяма част от научните му трудове са отпечатани в
най-реномираните и до днес международни научни списания като Nature, Science, Proceedings of the National
Academy of Sciences of USA, Genetics, Genetica, Current
Science, Cytologia и др.
Продължава на стр. 12
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FENDT, VALTRA И MANITOU НА АГРИТЕХНИКА 2017
Продължава от стр. 9
тен двигател, няколко възможни опции
за шасита, 4 варианта на трансмисии
- подходящи за всички дейности, с до
5,2 тона товароподемност и 98 л/мин
дебит на хидравликата, изцяло нова
кабина и др. Както при всички Valtra
трактори, новата А серия е произведена съобразeнa с високите изисквания
на клиентите към Valtra. Модулният дизайн и стотиците функции и опции са
възможни, което показва, че четвъртото поколение А серия е напълно адаптирана към клиентските потребности.
Н О В О! Valtra разширява четвъртото си поколение трактори серия S, надграждайки я с нов, напълно нов модел
S394. С мощност от 405 к.с. при 1600
Nm въртящ момент, новият модел Valtra
предлага не само повече мощност, а
и напълно нов потребителски интерфейс в просторна, пневматично окачена кабина. Вдъхновен и конструиран
в традиционния дух на Valtra,
новият
мултифункционален
Valtra SmartTouch подлакътник
за управление осигурява комфорт и контрол на водача при
ново, по-високо ниво.
Н О В О! На панаирното
изложение ще бъдат представени и още нови модели трактори от серията T4 - модели-

Трактор Fendt

те T234D, T254H, T254A и T254V.
MANITOU НА АГРИТЕХНИКА 2017
„Иновация” на Manitou ще бъде
ключовата дума за много неща, които
трябва да изпробвате: 3 нови модела
и един прототип; Нашият НОВ симулатор, с който можете да тествате във
виртуална реалност иновациите седейки в NewAg кабина; Уникални финансо-

ви специални оферти и ... всички модели NewAg .
Нашите машини и инвентари на
щанда:
Н О В О! MLA + Щипки за силаж;
MLT 730 + Щипки за кръгли бали
Н О В О! Представяне на MLT 961
Н О В О! MLT 840 + Кофа за силаж;
MLT 737 + Мултифункционална кофа
за земеделеието; MLT 630 + Кофа с
голям обем за леки материали; MLT
940 + Щипки за кръгли бали; MLT 625
+ Устройство за пренасяне на големи
торби за тор
В А Ж Н О ! Заповядайте на щандовете на FENDT, VALTRA и MANITOU за
повече информация и вземете своя ваучер. Представители на Златекс Ви очакват на щандовете. Позвънете на тел:
+359 878 818146 (за FENDT), +359 878
811832 (за VALTRA) и +359 878 208181
(за MANITOU).
По материали на Златекс

120 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АКАДЕМИК ДОНЧО КОСТОВ
Продължава от стр. 11
Основните научни приноси на
Дончо Костов в областта на растителната генетика са обобщени в неговия фундаментален труд „Цитогенетика на рода Nicotiana”, написан на
български и на английски език (1072
страници), публикуван през 1943 г.
Признат е за най-добър научен труд
в областта на генетиката и цитогенетиката на тютюна и е награден с
международната награда „Бернанди-

ни”. Съхранява се във фонда на Централна селскостопанска библиотека,
София.
През своя професионален път
Дончо Костов е бил директор на
Централния земеделски изследователски институт, професор и ръководител на Катедрата по дарвинизъм,
генетика и селекция в Агрономическия факултет, София, академик при
БАН и директор на Института по приложна биология и развитие на орга-

низмите при БАН.
В паметта на неговите следовници ще остане като човек, отдаден
на науката и народа си, всепризнат
и широко известен учен у нас и по
света – смел, верен на своите идеи
(идеите за материалните носители
на наследствеността, гените), впоследствие блестящо развити от молекулярната биология.
По материали на Централна
селскостопанска библиотека

НОВИ СОРТОВЕ ЛОЗИ НА ИЗС „ОБРАЗЦОВ ЧИФЛИК”
Продължава от стр. 6
овално, оцветено жълто-зелено, с
мискетов аромат.
Средното тегло на грозда е около
196.5 g, а на зърното – 2.73 g. Консистенцията на зърното е месеста и
сочна, а вкусът - хармоничен с мискетов аромат. В консумативна зрялост гроздето съдържа 19.26% захари
и 7.42 g/l титруеми киселини, не се
рони и притежава много добра транспортабилност. Гроздето е с изразен
плодов и мискетов аромат, приятна
свежест и е подходящо за производство на бели висококачествени вина,
плътни и с добра хармония между алкохол, захари и титруеми киселини и
за производство на високоалкохолни
напитки.
Кристален се развива и плодоно-

си добре, присаден върху подложките SO4 и Шасла Х Берландиери 41В.
При формировка средностъблен Гюйо
и гъстота на засаждане 2,50/1,20 m,
добивът грозде от хектар e над 12 t.
Лозите имат потенциална възможност
да дават по-висок добив при формировки Мозер и Омбрела и капково
напояване. Сортът е с повишена зимоустойчивост и устойчив на болести
в границите на европейско-азиатската лоза Vitis vinifera L. и изисква
ограничено третиране срещу мана и
брашнеста мана, само при наличие
на много висока влажност (почвена и
въздушна) при условия на естествен
инфекционен фон. При силни повреди
от екстремни студове под минус 18200С, проявява добра възстановителна способност.

Сорт Кристален е подходящ за
отглеждане при всички видове формировки в районите на страната с
благоприятни условия за развитие и
плододаване на рано- и среднозреещите винени бели сортове лози.
Институтът предлага лозов посадъчен материал от десертни семенни и
безсеменни сортове лози и някои винени сортове. За контакти: 082 820 803.
Сключва лицензионни договори за производство на лозов посадъчен материал с производители от цялата страна.
За предстоящата сеитбена кампания предлага сертифицирани семена
от пшеница, овес, фий, грах, люцерна
и стокова продукция.
Материалът е подготвен
от колектив:
ИЗС „Образцов чифлик”, гр. Русе

ССА
Земеделска новина

SUMO UK ВЕЧЕ СА В БЪЛГАРИЯ
На 12 октомври в Британската резиденция в София бяха презентирани
машините на британската компания SUMO, които
вече са на българския пазар.
Събитието бе открито от
Ема Хопкинс, Н. Пр. посланик на Великобритания у
нас. Генералният директор
Майкъл Харод и Роб Хът,
инженер конструктор във
фирмата, представиха технологиите и продуктите на компанията. Джон Смит, фермер
от Англия, сподели своя ус-

пешен опит с машините на
SUMO. Г-жа Пламена Гагова, изпълнителен директор
на Плаин Агро, българските
представители на марката,
благодари на всички присъстващи и заяви, че продуктите на SUMO UK са
нещо, което досега не се е
предлагало на пазара у нас.
Фирмата изнася продуктите
си в 10 държави и не залага
на масова продуктова гама,
а на дългосрочни решения,
новаторски и издържащи на
времето машини.
/ЗТ/

ИНСТИТУТ ПО ЛОЗАРСТВО
И ВИНАРСТВО - Плевен
тел.: 064/822423; 064/822468; факс: 064/826470
e-mail: ilv@el-soft.com

Институтът се занимава с научноизследователска, приложна и търговска дейност
в областта на лозарството и винарството.
Изработва проекти; Предлага лозов посадъчен материал от десертни и винени
сортове, базови лозови подложки и винен
дестилат.

115 години традиции и опит
ИНСТИТУТ
ПО ЖИВОТНОВЪДНИ НАУКИ
Костинброд, 2232, тел. 0721 68940, факс 0721 66029;
e-mail: inst_anim_sci@abv.bg
ИЖН
–
Костинброд
е най-големият и комплексен научноизследователски институт в България
в областта на животновъдната наука и практика. Институтът се занимава със
селекция и развъждане в
областта на овцевъдството,
говедовъдството, зайцевъдството, птицевъдството, пчеларството и коневъдството,
както и с проучвания в областите на хранене и технология на фуражите, екология
и качество на животинската
продукция, физиология и биохимия на животните, генетика и репродукция. Експерименталната база произвежда
и предлага елитни разплодни животни.
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ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО СОЯТА – ДП
ПАВЛИКЕНИ
– Семена от патентно защитени и сертифицирани сортове
соя Сребрина, Ричи, Роса и Авигения;
– Технологии и технологични решения за производство на
соя за зърно, семена и зелен фураж;
– Сертифицирани семена от мека пшеница;
– Стокова продукция от соя (non GMO) за преработка и храна на животните и човека;
– Стокова продукция от хлебна пшеница и
слънчоглед.
5200 Павликени, бул. Руски № 61, п.к. 159; www.soystation.eu
Тел.: 0610/52153; 0888/763557; Факс: 52541; e-mail: oss_pavlikeni@abv.bg

ИНСТИТУТ ПО РОЗАТА И
ЕТЕРИЧНОМАСЛЕНИТЕ КУЛТУРИ
6100 Казанлък, бул. “Освобождение” 49, тел.: 0431/ 6 20 39,
факс: 0431/ 6 20 83, e-mail: iremk@mail.orbitel.bg, www.iremk.net
Интродукция, селекция и
семепроизводство на медицински и ароматни растения;
Технологии за създаване и
отглеждане на медицински
и ароматни култури; Производство на посадъчен материал от сортове маслодайна роза, лавандула, мента и др.;
Преработка на растителни суровини от медицински и ароматни растения; Лаборатория за анализи на етерични масла, растителни
суровини и билкови продукти.

ОПИТНА СТАНЦИЯ
ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ХАН КРУМ ДП

9863 с. Хан Крум, обл. Шумен, ул. „Преслав” № 1А,
тел.: 05333/2362; факс: 05333/2331;
GSM 0894607383, e-mail: hankrumkos@abv.bg

ИЗВЪРШВА изследователска и внедрителска дейност в областта на лозарството, овощарството и тютюна. ПРОИЗВЕЖДА качествен овощен посадъчен
материал, елитни тютюневи семена от ориенталските
сортове Хан Тервел 39, Хански 277 и Тича 117; от тип
Бърлей – сорт Бърлей 420 и Плиска 2002. ИЗВЪРШВА
химически анализ на почвени проби и листна диагностика. ПРАВИ препоръки за необходимостта от торене.

ИНСТИТУТ ПО ПОЛСКИ КУЛТУРИ
Разработва
нови
сортове памук, твърда
пшеница и технологии за
отглеждане
Предлага семена от
твърда пшеница, памук,
тритикале, фуражен грах и
други земеделски култури
Чирпан 6200, тел./факс: 0416 93 133, 96 298, 92 440,
e-mail: iptp@abv.bg
СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ

ИНСТИТУТ ПО РИБНИ РЕСУРСИ







Мониторинг на Черноморската
екосистема
Генетични изследвания
на морските ресурси
Експертни оценки
Аквариумна експозиция
Екообразование
9000 Варна, бул. Приморски 4, п.к. 72
тел./факс: 052 632 066; www.aquariumvarna.eu
e-mail:director@ifrvarna.com www.ifrvarna.com

14

Реклама
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кат. № 309

Абонирахте ли се за 2018 г.?

ССА
СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ

ИНСТИТУТ ПО КРИОБИОЛОГИЯ И
ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

София 1407, бул. “Черни връх” № 53, тел: 02/8681363, 02/8682456,
02/8685095, 02/9556471, факс: 02/8683373, e-mail: director@ikht.bg

ИЗВЪРШВА научни изследвания, приложна, обслужваща и спомагателна дейност в областта на криобиологията и лиофилизацията, хранителните технологии, биологично активните вещества за растениевъдството, качеството и безопасността на
храните и напитките.
РАЗРАБОТВА, ЕКСПЕРИМЕНТИРА И ВНЕДРЯВА нови продукти,
технологии и методи за анализ и оценка за производство и преработка на зърнени храни, хлебни, тестени и сладкарски изделия,
растителни и животински мазнини, месо и месни продукти, мляко
и млечни продукти, пиво, безалкохолни и алкохолни напитки и други.

СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ

ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И
СЕМЕЗНАНИЕ "ОБРАЗЦОВ ЧИФЛИК"- РУСЕ
Произвежда и предлага базови и
сертифицирани семена и посадъчен материал от сортове и хибриди, създадени
в Института - пшеница, царевица, овес,
полски фасул, люцерна, грах, фий и новоселекционирани семенни и безсеменни
десертни сортове лози.
Предоставя технологии и осигурява консултантска дейност
за отглеждане на основните полски култури и подпомага прилагането им. Извършва лабораторни анализи на почва, растения,
семена и стокова продукция. Сключва лицензионни договори за
семепроизводство на пшеница, царевица, овес, полски фасул, люцерна и производство на лозов посадъчен материал.
За контакти: 7007 гр. Русе, ул. "Проф. Ив. Иванов" 1
Тел.: 082/820 801, 082/820 804, Факс: 082/820 800
www. izs-ruse.org Е-mail: izs.rousse@gmail.com

ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО БУБАРСТВО И
ЗЕМЕДЕЛИЕ /ОСБЗ/ - Враца
ПРОВЕЖДА научноизследователска работа във всички важни области на бубарството, съхранява най-големия
генофонд на черницата и копринената буба в Европейския
съюз. ПРОВЕЖДА курсове за обучение и дава съвети по
всички въпроси от бубарството. ПРОИЗВЕЖДА висококачествено бубено семе, черничеви резници и фиданки
от високопродуктивни сортове. РАЗРАБОТВА проекти за
модернизиране и създаване на бубарски стопанства.
За контакти: гр. Враца 3000; ул. “Мито Орозов” №24
Тел.: 092642221;Факс: 092645154; GSM: 0888 479 438
e-mail: panomir@yahoo.com; web: http://ses-vratza.bacsa-silk.org
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ИНСТИТУТ ПО АГРАРНА
ИКОНОМИКА /ИАИ/

Извършва научноизследователска и приложна
дейност в областта на икономиката и управлението на
селското стопанство и ХВП и осигурява научна аграрна
информация.
Разработва: методики, програми, стратегии, нормативи, бизнес и инвестиционни проекти.
Провежда курсове за обучение, извършва консултантска дейност. Прави оценки на технологии, земеделски земи и дълготрайни материални активи.
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл.1
тел.: 02/971 00 14, факс: 02/971 39 13
е-mail: office@iae-bg.com

ИНСТИТУТ ПО
ПЛАНИНСКО ЖИВОТНОВЪДСТВО И ЗЕМЕДЕЛИЕ
„ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА БАЗА КЪМ ИПЖЗ” ДП
Троян 5600, ул. “Васил Левски”281, тел: 0670/62802,
факс: 0670/53032, rimsa@mail.bg; www.rimsa.eu
Извършва: Научноизследователска и консултантско-внедрителска дейност в областта на животновъдството, овощарството и
фуражното производство в планинските и предпланински райони
на страната.
Произвежда и предлага: Елитен разплоден материал от месодайни говеда, кози и овце; стандартен и сертифициран посадъчен материал от овощни и плодово-лекарствени видове; мляко и
млечни продукти от крави и кози със сертификат за биологично земеделско производство.

ИНСТИТУТ ПО ОВОЩАРСТВО - ПЛОВДИВ
Вашият надежден партньор в овощарството!
Произвеждаме и Ви предлагаме:
 Овощен посадъчен материал от семкови, костилкови, орехоплодни и ягодоплодни овощни видове и подложки
 Технологии за създаване и отглеждане на овощни градини
 Анализ на почвени и листни проби
 Обучение чрез открити дни, семинари и изложби, демонстрационни полета, научна литература, брошури, листовки
 Консултации по овощарство
За контакти: Пловдив 4004
кв. ”Остромила” № 12, тел. 032 692349,
e-mail: instov@abv.bg, www.fruitgrowinginstitute.com

СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ - СОФИЯ

ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА - КНЕЖА
 Хибриди от всички групи на зрялост и направление на

използване за зърно, силаж, специални, захарни,
пукливи и др.
 Технологии за отглеждане на царевица за зърно, силаж и
посевен материал при поливни и неполивни условия
 Предбазови (ПБ) и базови (Б) семена от самоопрашени
линии за производство на родителски компоненти и
хибридни семена
 Научно-методично обслужване, авторски контрол,
обучение на кадри и лабораторни анализи
Кнежа, 5835, тел. 09132 7163, 7507, факс: 09132/7711;
e-mail: mri_kneja@abv.bg

ИНСТИТУТ ПО РИБАРСТВО И
АКВАКУЛТУРИ - ПЛОВДИВ

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ…
Най-малката клетка в човешкия организъм е сперматозоидът.
Най-силният мускул в човешкото тяло е езикът.
Човек има около 2000 вкусови рецептори.

ПРЕДЛАГА технологии за традиционни и нови видове
риба и раци.
ИЗВЪРШВА научно обслужване на рибопроизводителите.
ПРЕДЛАГА личинки и зарибителен материал от шаран,
толстолоб, амур, щука, сом, лин и др.
Пловдив 4003, ул. “Васил Левски” 248
тел.: 032/956 033, факс: 032/953 924
GSM 0899 783 611
E-mail: iraplv@yahoo.com
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